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Összességében elégedettek a résztvevők a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című program team 
továbbképzésével. A szeminárium első szakasza lezárult, a projektmenedzsment pedig arra volt kíváncsi, 
mennyire voltak elégedettek a résztvevők. A szeminárium szakmai programjával, a szervezéssel és az előadókkal 
kapcsolatos elégedettség kifejezéséhez a válaszadók az iskolai értékelésben alkalmazott ötfokozatú skálát (1: 
egyáltalán nem, 5: nagyon, 2-4: a közbeeső fokozatokat jelenti) alkalmazták. 
 
528 válaszadóból 334 nagyon elégedett volt a képzéssel, 181 pedig elégedetten távozott a szemináriumról. Tehát 
az összes válaszadó 97 százaléka 4-es, 5-ös érdemjegyet adott arra a kérdésre, hogy összességében mennyire volt 
elégedett a szemináriummal. A kérdőívet kitöltők 54 százaléka nagyon elégedett, 39 százaléka pedig elégedett 
volt a tematikával. A válaszadók 88 százaléka szerint megfelelő vagy teljes mértékben megfelelő volt az egyes 
témakörökre fordított idő, s 76 százalékuk szerint adott új vagy nagyon sok új ismeretet a szeminárium. A 
résztvevők 86 százaléka szerint a gyakorlatban is hasznosíthatók és nagyon jól hasznosíthatók a megszerzett 
ismeretek - a hallgatók 92 százaléka érdekesnek, vagy nagyon érdekesnek minősítette a szemináriumot; 78 
százalék 5-ösre értékelte a hangulatot és a légkört, 20 százalék pedig elégedett volt a képzés légkörével, 
hangulatával. A szervezéssel 97,5 százaléknyian elégedettek/nagyon elégedettek voltak. A program helyszínével 
a válaszadók 6,5 százaléka kevésbé, vagy közepesen, illetve egyáltalán nem volt elégedett, a további 93,5 
százalék pedig elégedett volt a program megközelíthetőségével, a teremmel, az egyéb helyiségekkel. Az 
ellátással, étkezéssel mindösszesen a résztvevők 6,5 %-a volt közepesen vagy kevésbé elégedett.  
 

A szeminárium erősségei közül a résztvevők kiemelték, hogy a program gyakorlatias, jól hasznosítható, 
számos új ismeretet adott és életszerű példákat hozott, miközben jól szervezett volt.  
 
A 19 akkreditált szeminárium szakmai napján kitöltött kérdőívből 528-567 válasz érkezett egy-egy kérdésre. 
Egy-egy szemináriumon átlagosan 28-30 fő töltötte ki a visszajelző, értékelő kérdőívet.  
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